Všeobecné smluvní podmínky zprostředkování pobytu
chata Vilémov
Smluvní vztah vzniká odesláním smlouvy o zprostředkování pobytu a závazné
objednávce osobně, elektronickou poštou, nebo poštou.
Zákazník se osobně, písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky informuje
o obsazenosti na chatě ve Vilémově (ilancova@zasbecvary.cz,
tel. 321796330-2).
Termín objednávek je minimálně 1 měsíc před nástupem rekreace, obsazování
chaty dle včasnosti přihlášení pobytu.
V době jarních prázdnin budou mít přednost vždy školní děti zaměstnanců
ZAS Bečváry a.s. s dobou pobytu sedm dní – nástup v sobotu, po obsazení celé
chaty se počet rekreantů uzavře, další zájemci budou náhradníky, v případě
naplnění chaty o více jak 100 % (školními dětmi) bude turnus jarních prázdnin
rozdělen od soboty do středy a od středy do soboty.
Zákazník se zavazuje uhradit zálohu na pobyt ve výši 30 % do data uvedeného
na smlouvě doplatek uhradit do data uvedeného na smlouvě.
Při objednání termínu v kratší době než 1 měsíc před nástupem pobytu
rekreace zaplatí zákazník plnou cenu při uzavření smlouvy. Pokud klient
neuhradí částku za pobyt v daném termínu, je ZAS Bečváry a.s. oprávněna od
smlouvy automaticky odstoupit a již se nevrací záloha 30 %.
Za smluvní závazky dalších přihlášených spolucestujících osob odpovídá
zákazník, na jehož jméno byl termín objednán.
Platba za pobyt může být uhrazena bezhotovostním převodem na účet ZAS
Bečváry a.s.vedený u KB Kolín č.ú. 9274210217/0100, případně poštovní
poukázkou, nebo přímo do pokladny.
Při objednání celé chaty a nedodržení počtu objednaných míst,
zaplatí zákazník 24 míst x 150,- Kč x počet nocí, které si objednal.
Pokud zákazník onemocní v průběhu rekreace nebo pokud odjede dříve –
nevrací se z pobytu žádná částka.
Pokud se zákazník nebude moci zúčastnit (nemoc, rodinné důvody) po
předložení dokladu o důvodu neúčasti bude 30% proplaceného pobytu
vráceno.
Nástup na rekreaci je dopoledne v 10 hodin, odjezd do 10 hodin dopoledne.

V případě, že účastník způsobí škodu, je povinen tuto škodu neprodleně
nahlásit správci chaty panu Jónovi 724 210 971 nebo do ZAS Bečváry a.s
paní Ivaně Lancové, tel. 321796330-2 a škodu neprodleně uhradit.
V den ukončení pobytu je povinen účastník nahlásit odjezd správci chaty a
předat mu pokoj.
Klient odesláním smlouvy o zprostředkování potvrzuje, že se seznámil se
všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.
Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla, uvedené v této smlouvy
o zprostředkování rekreace zpracovávala ZAS Bečváry a.s. se sídlem Bečváry
193, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho
písemného odvolání. Poskytnuté osobní mohou být
zpřístupněny pouze zaměstnancům ZAS Bečváry a.s. Dále prohlašuji, že jsem
zmocněn a tímto uděluji souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák.č. 101/2000 Sb.
rovněž jménem všech osob uvedených v této smlouvě.
Ceník Chata Vilémov od 1.7.2008 1 noc
Zaměstnanci, rodinný příslušník – manžel, manželka,
děti nevýdělečně činní …….. 70,- Kč
Cizí osoby a děti zaměstnanců výdělečně činní ………………………………. 150,- Kč
Děti do 6 let cizí a zaměstnanců ……………………………………………………... 70,- Kč
Důchodci, kteří byli nebo jsou zaměstnanci ZAS Bečváry a.s. ………..…70,- Kč
Vypůjčené povlečení 1 ks…………………………………………………………..…..35,- Kč
V Bečvárech dne 30.6.2008

